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BREUS

UFECTV

Pròxims 
reportatges

-Campionat de Catalunya 
per equips de tennis 
platja

-10è Torneig CPA Memorial 
W. Reber de polo

-Campionat de Catalunya 
de raid d’hípica

-Campionat de Catalunya 
clubs de dards

GOLF

2a prova del 
Triangular juvenil

El Montanyà s’imposa 
a Fontanals Golf a la 2a 
prova del 37è Triangular 
Juvenil. 
L’equip de Golf El Mon-
tanyà va sumar 214 cops 
en la jornada de dissabte, 
sent el millor resultat del 
cap de setmana a la sego-
na prova del 37è Triangu-
lar Juvenil a La Cerdanya. 
En la classifi cació general 
per Equips Handicap, lide-
ra la classifi cació l’equip 
16 de Cristina Cuartero, 
amb un total de 421 cops, 
després de signar 219 a la 
jornada a Fontanals Golf, 
on va fi nalitzar cinquè 
diumenge

GIMNÀSTICA

Arriba la Copa 
Catalana 
Manresa acull diumenge 
la 1a Fase de la Copa 
Catalana conjunts tardor 
de totes les categories 
de gimnàstica rítmica. La 
prova, que es desenvolu-
parà al Pavelló del Nou 
Congost a partir de les 
10.30 h, està organitzada 
per la Federació Catalana 
de Gimnàstica amb la 
col·laboració del Club 
Rítmica Manresa.

MOTONÀUTICA

❖Els pilots catalans Norberto 
Mallo i Eduardo Platero s’han 
proclamat campions del Món 
d’Endurance Class B, a la cate-
goria S2. 

Ho han fet després de guan-
yar les regates que han tingut 
lloc aquest passat cap de se-
tmana, dies 6 i 7 d’octubre a 
l’illa italiana d’Ischia. 

Mallo i Platero partien com 
a favorits després de guan-
yar feia quinze dies el títol 
europeu de la mateixa cate-
goria a la ciutat de Chioggia, 
al nord d’Itàlia. La clau del tí-
tol va ser la cursa de dissab-
te. En mig d’un mar molt dur, 
amb temporal i onades de 
fi ns a dos metres, la tripula-
ció catalana va saber treure 
l’avantatge oportú, que “va 
marcar la diferència amb la 
resta d’equips”, afi rma Mallo. 
Diumenge, amb un mar més 
tranquil, les puntuacions dels 

equips van ser més igualades. 
Norberto i Eduardo es co-

neixen des de petits, però va 
començar a competir junts el 
2011. “Vam guanyar la prime-
ra carrera i vam decidir se-
guir”, recorda Eduardo. Des 
de llavors, han aconseguit dos 
campionats d’Europa. El pri-
mer el 2103 i l’últim fa escas-
ses dues setmanes. Però el tí-
tol mundial se’ls resistia. Fins 
a 3 ocasions van acariciar-lo, 
perdent la primera posició 
per petits detalls, imprevis-
tos o trencadisses de barca. 
“Hem tingut tants imprevis-
tos, que l’últim dia sortíem 
amb el neguit que ens torna-
ria a passar alguna cosa”, ad-
met Mallo. Però no va passar 
res. I l’equip aconseguí el pri-
mer títol mundial, el de més 
alt nivell aconseguit per un 
equip català.

L’embarcació utilitzada ha 

El premi de la perseverança

estat construïda a Itàlia a la 
drassana Albatro, té una es-
lora de 7,9 metres i està pro-
pulsada per dos motors fora-
bord Mercury de 280 cavalls. 
“Una joia”, detalla Norberto. 

Ara tancaran la tempo-
rada d’aigua dolça a la mí-

tica cursa del Llac de Como 
(Itàlia), que enguany no for-
ma part de la Copa del Món, 
amb el punt de mira en el 
Campionat del Món de l’any 
vinent. Tot apunta a la possi-
bilitat que es faci a Màlaga, 
però la federació internacio-

nal encara no ha tancat el ca-
lendari. “Haurem d’esperar 
a fi nals d’any per saber-ho”, 
comenta Mallo. En qualsevol 
cas, aquest títol els ajudarà a 
“invertir la mala inèrcia dels 
últims mundials i lluitarem 
per l’or”, rebla. 

POLIESPORTIU

❖L’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm va acollir ahir, dijous, la 
reunió del jurat de la 7a Gala 
de les Estrelles del Futbol ca-
talà que va comptar amb la 
participació de la diputada 
d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Maite Fandos, i on 
es va decidir a qui se li ator-
gava el ‘Premi Jurat’ d’aquesta 
edició, que es lliurarà el pro-
per dimarts 16 d’octubre a 
les mateixes instal·lacions de 
l’empresa cervesera.

 Cal recordar que les vota-
cions dels nominats i nomi-

nades de totes les catego-
ries, tant de futbol com de 
futbol sala, van tenir lloc en-
tre el dimecres 3 i el dijous 11 
d’octubre de 2018. El gran èxit 
de participació entre clubs i 
federats ha estat una de les 
característiques de l’edició 
d’enguany.

 La reunió del jurat també 
comptava amb la presència 
del president de la Federació 
Catalana de Futbol, Joan So-
teras, i del secretari general 
de l’Esport, Gerard Figueras, 
entre d’altres.

Maite Fandos, al jurat de 
la 7a Gala de les Estrelles 
del Futbol català

‘PITCH-AND-PUTT’

❖Decidit el campió de Cata-
lunya per equips 2018. El cap 
de setmana 6 i 7 d’octubre es 
va jugar la 8a i última pro-
va del campionat. Els equips 
de màxim nivell van jugar al 
Pitch & Putt El Vendrell, en 
aquesta prova els equips mi-
llors classifi cats sortien a se-
gona hora.  

El títol de campions no es-
tava gens decidit, només 20 
punts de diferencia hi havien 
entre els dos primers equips 
de la taula, 576 del Xerinola 
Tennis Mora i 556 del P&P Ba-
dalona. El millor resultat indi-

vidual el va fer el Pere Portell 
(Gualta) amb 3 cops sota par, 
seguit del Jordi Niñerola (Vall-
romanes), Manuel Ramos (Can 
Cuyàs), Juan Martí (Sant Ce-
brià), Josep Miralpeix (CE Ca-
llejeros), Manuel Amor (Bada-
lona) i Jaume Vidal (Xerinola 
Tennis Mora) tots, amb un cop 
més. Pel que fa  a les parelles 
la millor va ser la formada per 
Miguel Perez i Grego Lopez 
(Vallromanes) que van fer 47 
cops, seguit dels badalonins 
Marc Fortuny i Rafael Gallar-
do (Badalona) i Josep Gurillo i 
Jordi Corominas (Gualta) amb 

Xerinola Tennis Mora, campió 
de Catalunya 

48. La classifi cació per equips 
la va guanyar Vallromanes A 
amb 208 cops, seguit de Xe-
rinola Tennis Mora amb 209 
i P&P Badalona amb 210. Per 
tant pocs cops van decidir la 
competició.

 El nivell de joc va ser altís-
sim durant tota la competició, 
però fi nalment el títol de cam-
pions del 2018 es va decantar 
cap a l’equip del maresme Xe-
rinola Tennis Mora que només 
li va caldre una segona posició 
per aixecar el Trofeu Josep Mª 
Anzizu per primera vegada en 
la seva història.


